
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Στην αφή
2-3 h

1 Kg/m2 για 
0,5 mm 
πάχους 
στρώσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

VISTO READY FINE
Έτοιμος Στόκος Σπατουλαρίσματος

Πλεονεκτήματα:

• Έτοιμος προς χρήση 
• Εφαρμόζεται και τρίβεται πολύ εύκολα 
• Καλύπτει τέλεια 
• Δημιουργεί λεία και ομοιόμορφη επιφάνεια
• Αποθηκεύεται μετά το άνοιγμα 
• Καθαρή εφαρμογη χωρίς σκόνη

Λευκό

ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΣΤΟΚΟΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για το σπατουλάρισμα επιφανειών από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα σε εσωτερικούς χώρους.

Έτοιμος προς χρήση λευκός στόκος σπατουλαρίσματος 
μεγάλων επιφανειών σε μορφή πάστας, κατάλληλος 
για εφαρμογή σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές 
από σοβά, γυψοσανίδες ή μπετόν  καθώς για το 
σπατουλάρισμα αρμών γυψοσανίδων αφού έχουν 
στοκαριστεί. Έχει μεγάλη γεμιστική ικανότητα, 
στρώνεται και τρίβεται πολύ εύκολα δημιουργώντας 
μία λεία, ομοιόμορφη και συνεκτική επιφάνεια έτοιμη 
για βαφή με πλαστικά χρώματα ή ριπολίνες.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

VITEX Α.Ε.
ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ Τ.Θ. 139 - Τ.Κ. 19 300 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
VISTO READY FINE

17
DoP No : VIT-CPR-0032.1

Type 3A -EN 13963
Υλικά αρμών για γυψοσανίδες

Αντίδραση στη φωτιά A2-s1,d0

Αντοχή στην κάμψη >50 N

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 5 kg 18 kg
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε 
εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής 
του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το 
προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία 
ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 
την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του 
παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα 
του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και 
την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων 
Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777 

5°C-38°C
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά 
σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή 
ακτινοβολία για 24 μήνες από την 
ημερομηνία παραγωγής τους.

ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΣΤΟΚΟΙ

TIPS

ΒΗΜΑΤΑ 

1 2 3
O στόκος είναι έτοιμος προς 
χρήση. Αναδεύουμε καλά πριν τη 
χρήση και αραιώνουμε εφόσον 
χρειάζεται.

Εφαρμόζουμε την πρώτη 
στρώτη με σπάτουλα ή 
πιστόλι airless και 
αφήνουμε να στεγνώσει.

Εφαρμόζουμε τη δεύτερη 
στρώση μετά από 4-6 ώρες 
σταυρωτά. Τρίβουμε μετά 
από 3-4 ώρες με γυαλόχαρτο  
Νο 200 ή μεγαλύτερο και 
καθαρίζουμε την επιφάνεια.

• Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH. 
• Μετά την εφαρμογή του στόκου, 
σφραγίστε καλά το δοχείο και 
αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

• Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά 
τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με 
σαπούνι ή απορρυπαντικό.
• Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον 

υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές 
από την τοπική αυτοδιοίκηση για την 
διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ


